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Začíná nový školní rok. Po prázdninách jste 
vy – učitelé – i vaši žáci plni sil, energie a zdra-
ví. Je důležité, abychom si tuto pozitivní energii 
uchovali co nejdéle. Ne zcela náhodou otevírá-
me nový školní rok příspěvkem Hany Lukášové 
a Jiřího Mareše. Text nás uvádí do problematiky 
subjektivního hodnocení kvality života očima 
žáků pátých tříd. Dětské pojetí dobrého života 
i  pocit, že každý je součástí třídního společen-
ství, kam opravdu patří, mohou být podpořeny 
různými rituály v  životě třídy i  školy. Inspiruj-
te se názory dětí i  příklady těchto rituálů, aby 
i vaše subjektivní posouzení kvality života vedlo 
k  závěru: máme dobrý život, podobně jako to 
říkají žáci školy Přijímající v  textu Jany Krato-
chvílové: „Máme tady příjemný učitele a prostě 
se k sobě chováme hezky“. 

S  novým ročníkem časopisu přichází jedna 
novinka. Inspirovala nás k  ní myšlenka Jana 
Ámose Komenského: „Přejeme si, aby každému 
národu jeho vlastním jazykem bylo vykládáno.“ 
a podněty kolegů češtinářů. Ti upozorňují, že 
s  jazykem českým někdy zápasí žáci i  učitelé 
a  že čeština občas přináší zapeklité badatelské 
problémy i samotným bohemistům. Jazykovým 
otázkám jsme se proto rozhodli v  našem časo-
pise věnovat v nově otevřené rubrice Jazyková 
poradna, která má dvě části – český jazyk a cizí 
jazyk. 

Ve škole je „vlastním jazykem vykládáno“ 
stále, bez cizího jazyka však jen těžko „vytáh-
neme paty“ z české kotliny. A to nejen fyzicky, 
s kufrem v ruce, ale i  intelektuálně. Chceme-li 

být součástí globální komunity, neobejdeme 
se bez znalosti některé z lingua franca, a stejně 
tak se bez ní těžko obejdou naši žáci. Jeden ze 
způsobů využití cizího jazyka na základní ško-
le ukazuje v tomto čísle text o pátrání žáků po 
zmizelých sousedech v období holocaustu. Toto 
pátrání dovedlo žáky z Ústí nad Labem až do Iz-
raele. Žáci korespondovali s jednou z přeživších 
obětí holocaustu a rekonstruovali tak její život-
ní příběh. Učitelé se díky znalosti cizích jazyků 
mohou inspirovat zahraničními učebnicemi, jak 
ukazuje text Hany Cídlové a Evy Trnové o učeb-
nicích chemie z Oxfordu. Cizí jazyk nám dává 
v  informační době svobodu, nejsme odkázáni 
jen na texty, které jsou nám dostupné v mateř-
ském jazyce. Chceme-li se učit celoživotně a bez 
omezení, cizí jazyk je nám k  tomu cestovním 
pasem. Přejeme vám, milí čtenáři, abyste v tom-
to pase měli co nejvíce razítek.
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Počátky  
mentoringu v Česku

Se Sašou Dobrovolnou o tom, jak 
mentoring vstupuje do škol
Rozhovor se Sašou Dobrovolnou vznikl na zá-
věrečném setkání projektu „Mentoring a  peer 
learning jako cesta rozvoje profesních dovedností 
a kolegiální podpory uvnitř školy“ (zkráceně Men-
tor), který probíhal pod záštitou Společnosti pro 
kvalitu školy, o. s. působící hlavně v Moravskoslez-
ském kraji. Závěrečné setkání nadšených a moti-
vovaných učitelů – mentorů probíhalo v  hotelu 
Duo na Horní Bečvě. Účastníky projektu byli ve-
doucí a pedagogičtí pracovníci škol, ti, kteří chtějí 
být mentory pro své kolegy ve škole, případně v ní 
zavádět mentorské programy podpory profesního 
rozvoje. Saša zde zastávala dvojroli jako členka 
realizačního týmu projektu a  lektorka. Z  projek-
tu měla dobrý pocit, podařilo se překonat nedů-
věru vůči novým přístupům, nedůvěru účastníků 
ve své vlastní schopnosti a  minimálně ve dvou 
školách zapojených do projektu se podařilo na-
startovat program zavádění mentorské podpory 
profesního rozvoje. To vyžadovalo značnou míru 
kreativity ze strany vedení školy a nemalou míru 
nasazení ze strany učitelů. Se Sašou Dobrovol-
nou mě spojuje společný záměr: rozšířit v našich 
školách povědomí o mentoringu jako formě indi-
viduální podpory profesního růstu učitelů, podpo-
rovat vzdělávání zájemců o práci mentora a další 
vzdělávání už praktikujících mentorů. O  cestě 
Saši Dobrovolné k  mentoringu a  o  možnostech 
a úskalích jeho rozšiřování v našich školách jsme 
si povídaly v následujícím rozhovoru.

Sašo, děkuji ti, že sis našla čas na rozhovor. 
Ráda bych se dozvěděla něco více o  tom, jak 
ses dostala ke vzdělávání učitelů.

K dalšímu vzdělávání dospělých jsem se do-
stala jakoby omylem. Celý život jsem sice chtěla 
učit, nejprve jsem chtěla být učitelkou v mateř-
ské škole, pak na prvním stupni, druhém stupni, 
střední škole. Co jsem však věděla jistě, že nikdy 
nechci učit na vysoké škole nebo dospělé. Odří-
kaného chleba ale i v mém případě největší kra-
jíc. V roce 1997 jsem dostala výpověď z důvodu 
nadbytečnosti v  první škole, kam jsem po do-
končení studia VŠ nastoupila. Nepodařilo se mi 
sehnat jiné učitelské místo, proto jsem se zkusila 
přihlásit do konkurzu na pozici metodičky dal-
šího vzdělávání na Středisko služeb školám ve 
Vsetíně, který jsem vyhrála. Mým úkolem bylo 
znovu vzkřísit kdysi dobře fungující systém dal-
šího vzdělávání pedagogů. 

V současné době se učitelům věnuješ v rámci 
školení mentorských dovedností. Mentoring 
s  sebou přináší novou terminologii, která 
mnohdy bývá prvotní bariérou v  seznámení 
se s ním. Jak mentoring učitelům vysvětluješ?

Mentoring vysvětluji jako jeden ze způsobů 
individuální podpory profesních dovednos-
tí. Potřebujeme-li znalosti, můžeme je získat 
z knížek, seminářů či jiných zdrojů. Když však 
potřebujeme dostat do praxe nové dovednosti, 
absolvování dalších kurzů nám je nezaručí. Uži-
tečnější je požádat o  podporu mentora, který 
nás bude při učení provázet a  podporovat. Já 


